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Ս այաթ-Նովայի ծննդյան 250-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարությունը նաև մի 

աւռիթ էր, որպեսզի սայաթնովադետների և սայաթնովասերների Հոգում կուտակված գնաՀա -

տանքի, մտորումների, սիրո և երախտագիտության հորդառատ խոսքը լույս աշխարհ գար՝ մերթ 

•դրույքների ու զեկուցումների, մերթ է, հոդվածների և առանձին գրքերի տեսքով. Խոշոր երևույթ 

պիտի համարել հատկապես բանաստեղծի երդերի ինքնագիր Դ՛ավթարի նմանահանությունը 

(ցավալի է, որ չունի գեթ նյութերի ցանկ), ինչպես նաև Հ. Անաս յանի կազմած Ս այաթ-Նովայի 

լիակատար մատենագրությունը (որի հրատարակությունն րնթացքի մեք է, սակայն որի մասին 

զգալի գաղափար է տալիս <rՍովետական գրականություն» ամսագրի 1963 թ. Л» 10-ոլմ տպա-

գրված ամփոփ շարադրանքը)։ Այդ երկու գործերը մեծապես նպաստելու են հանճարեղ երգչի 

կյանքի և գործունեության առավել հանգամանալից ուսումնասիրությանըt 

Սայաթնովյան հրատարակությունների շարքում իր անզուգական տեղն ունի նաև նրա հա-

յերեն, վրացերեն և ադրբեջաներեն խաղերի ժողովածուն՝ պատրաստված անվանի սա յաթ -

նովագետ Մ i Հասրաթ յանի մեղվաքան ոլ բազմամյա տքնանքով։ Այն հանգամանքը, որ այս 

վերքին 18 տարվա ընթացքում այդ հատորն արդեն հրապարակ է գալիս երրորդ անգամ և այն 

էլ մեծ տպաքանակով, ինքնին խոսում է նրա հաքողվածոլթյան մասին։ Նրա այդ հաքսղությունը 

.կայանում է ինչպես հայերեն բնագրերի ամբողջական և ճշգրտված վերահրատարակության, 

վրացերեն և ադրբեջաներեն երգերի հմտալից թարգմանության, այնպես կլ ճոխ ու փաստալից 

ծանոթագրությունների, հրատարակողի ամփոփ խոսքի և օժանդակ այլ նյութերի մեք։ Ուշագրավն 

• ս։յն է, որ Մ, Հասրաթյանը յուրաքանչյուր անդամ հրապարակ է հանում այդ ժողովածոս։ մի նոր 

թարմությամբ և առավել հարուստ տեսքով ու բովանդակությամբ։ Կանգնած լինելով մի վեհ ո լ 

ծանր գործի առք և, անխոնք գիտնականը համառորեն ոլ բարեխղճորեն առաջ է մզում այն՝ դեպի 

իր ավարտը։ Եվս մի քանի տարի, ևս մի հրատարակություն, և ընթերցողի սեղանի վրա կդրվի 

«Ս ա յաթ- Նով ան»՝ իր բոլոր երգերով՝ նրանց առավել հանգամանալից ուսումնասիրությամբ և 

ծանոթագրություններով։ 

Ներկա հրատարակության բերած ամենամեծ նորությունը՝ ադրբեջաներեն ևս 14 երգերի 

թարգմանությունն ու հրատարակությունն է (էք 209—230)ճ համապատասխան ծանոթագրու-

թյուններով (էք 267—271), 

Առաքին անգամ հայերեն ներկայացվող այդ երգերի մի մասը՝ երգչի հավերժավառ սիր՛* 

•գողտրիկ նմուշներից է, որի միքից հառնում է նորից հարազատ ու սիրելի Սայաթ-Նովան, 

էս • բեչարա Սայաթ-Նովեն քուրումն է, 

Մե հարցընող չկա, թե ի՛նչ օրումն է*»* (էք 213) 

Ինչո՛ւ։ Պատասխանը նույնն է• նազանին վառել է նրան իր անմարելի էշխով, իսկ կյանքը 

•վ՛ակ ել ճանապարհը• 

Սաղ էրից, վառից ջիգարը и, ջանըս, 

Փա լագն էլ փակից աղոթարանըս.,. (էք 215) 

Ուստի, որպես ելք, նորից լսում ենք բանաստեղծի քնքշագին ու անձնազոհ սրտի նվիրա 

՛կան բաբախը• 
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Ցա՛ր, յիս մեռնիմ, վռ՛է չ մի վյընաս քի չառնի, 

Վուր քու ձեոով մե բուռ հող գրցես վրաս։ (էէ 

Նոր թարգմանված երգերի մյուս մասում իշխում Է խրատական ՛ոգին։ Այստեղ բանաստեղ-

ծը խոսում Է դարձյալ արդարության ու բարու մասին, խրատելով հեռու մնալ ստից, կեղծիքից։ 

Խաթա բերող խոսք մի ասե, ղաբուլ չունէ ղալումըն, 

Հոգիս։ իստակ պահե դուն միշտ, շիղվ/ւա հայրն իմացի։ 

Քու խոսքերին շոռ < չխառնես, սադայելի գործ չանես, 

Ցուրտ ձմեռվա ղադրը քաշե, անբան կ յան քեն վաղ անցի... (էշ 209)՝ 

Աոանձին ուշադրություն է գրավում « է ՜ յ , լսեցեք..,» երգը, որը պատկանում է Սայաթ֊ 

Նովայի սատիրական սակավաթիվ բանաստեղծությունների թվին։ Ակամայից հիշում ես Նաղաշ 

Հովնաթանի նման տաղերըճ հասցեագրված այն տգետներին, որոնք փորձել են ժխտել երգչի 

շնորհքը՝ մրցման դուրս դալով նրա դեմ։ Այդպիսին է ահա՚նաև Ս այաթ-Նովայի նշված խաղըէ 

Այստեղ հեղինակն իր հակառակորդին համեմատում է էշի հետ, որն ուղում է լսել «Гռուբայիյ>՛ 

(երգի տեսակ), ստի հետ, որն ուղում է ճշմարտությունից մի բան գողանալ, ագռավի հետ, տրր 

ձգտում է նմանվել սոխակին, աղվեսի հետ, որն առյուծի բնակված սարում որս անելու միտում՛ 

ունի, մորմոնջի հետ, որն ուղում է փիղ մաշկել, ուռենու ճյուղի հետ, որը զարնվում է սուր 

դանակին՝ նրան հաղթելու հույսով, կացնի հետ, որբ կամենում է տաշել ժայռը, մորեխի հետ, 

որն ինչքան էլ մոմի շուրջը պտտվի՝ թիթեռ չի դառնա, և վերջապես գերեզմանի հետ, որն 

ինչքան էլ կամենա, չի կարող խոսել։ Ըստ որում, նկատելի է, որ ի դեմս ճշմարտության, սո-

խակի, առյուծի, փղի, սուր դանակի, ժայռի, թիթեռի՝ բանաստեղծը նկատի ունի իրեն։ Երգի 

վիճաբանական ոգին երևում է հենց առաջին տնից. 

է ՛ յ , լսեցեք ձեր բանդային, ազանե ր, 

էշն ռուբայի լսել կուզէ՚, կանա' վուր. 

Ավազից շատ p"jppu կան ան համբարիլ, 

Վուխչ աստղիրը հաշվիլ ուզեն, կան ա՛ն վուր... (Էջ 211} 

Իսկ որ վեճը ծնվել Է աշուղական արվեստի կապակցությամբ՝ ՛Ապաշնորհ երգչի դեմ, դս» 

Էլ երևում Է վերքին տնից. 

Սայաթ-Նովեն կոսե Էշխի կոլ վազեմ, 

Կաթիլ-կաթիլ արտսունքի գետ կոլ հոսեմ,-

Ամեն Էկող կոսե « թ յ ո ւ ր ք ի » կոլ խոսեմ, 

Գերեզմանն էլ ձեն տալ կուզն, կանա' վուր։ 

Ինչպես նկատելի է երգի սկզբի բառերից, այն երգված է հասարակության առջև, հրա-

պարակորեն, ուր, անշուշտ, հասկանալի է եղել, թե ում դեմ է արձակված այս սպանիչ նետը* 

Հետևապես, անհիմն չէր լինի ենթադրել, թե դա որևէ աշուղի հետ կատարած հրապարակային 

մրցման արդյուք է. Եթե ճշտվի այս կարծիքը, ապա այն իր տեսակի մեջ աոաջին նմուշը 

կլինի Ս այաթ-Նովայի մոտ։ Ցավալի Լ, որ այն թարգմանված է մասնակի բացթողումներով։ 

Ներկա հրատարակության բերած հաջորդ մեծարժեք նորությունը* նրա սկզբում զետեղ-

ված «Ս ա յաթ֊ Նովա (կենսագրական ակնարկ)» ուսումնասիրությունն է։ Շ ուրջ 50 էք անոց մանրա-

տառ (պետիտ) այս խոսքի մեջ, որի հիմքը նախորդ հատորում եղած 11 էջն է (էջ 301—311 )Ւ 

ընթերցողն առաջին անգամ հանդիպում է մեծ երգչի համեմատաբար լրիվ և ամբողջական կեն-

սագրությանը։ ճիշտ է, այստեղ բանասիրությանը .հայտնի վւաստերի վրա նոր փաստեր չեն ավե-

լացված, սակայն Մ. Հասրաթյանը, հմտորեն տիրապետելով բանաստեղծի գրական ողջ ժա-

ռանգությանը, քաջատեղյակ լինելով ժամանակի պատմական անցյալին, ունենալով գրականա-

գիտական հարուստ իմացություններ, եղած փաստերի նրբանկատ խորաթափանցությամբ, տվեը 

է մի մեծարժեք ուսումնասիրություն, հարուստ՝ առողջ եզրահանգումներով, ենթադրություննե-

րով և առաջարկներով։ Նկատելի է, որ նա հաճախ էլ, հանդիպելով դժվարլուծելի հանգույցների,. 
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իր կարծիքը համարում է ՛թեական, հաճախ էլ նույնիսկ կարծիք չի հայտնում, թողնելով^ ապա-, 

գային։ Այդպիսի դեպքերում ևս զգացվում է գիտնականի ուժն ու նրա օգտակար զգուշավորու- • 

թյոլնը սիրած հեղինակի նկատմամբ։ 

«Սայաթ-Նովա» ուսումնասիրությունը, կենսագրական ակնարկ լինելով հանդերձ, փաստերի-

և վերլուծությունների ճնշման տակ, հաճախ դուրս է եկել իր ափերից և թևակոխել հանճարեղ 

երգչի ստեղծագործությունների գնահատման բնագավառը։ Դրանով է՛լ ավելի լիարյուն ու լիար-

ժեք բնույթ է ստացել այդ խոսքը։ 

Գրախոսվող հատորում նկատվող հերթական նորույթներից կարելի է հիշ ատակել նաև 

вԿազմողի կողմից» վեբշաբան-ուսումնասիրոլթյունը՝ նվիրված սայաթնովա գիտության հար-

ց/ւն։ Գա ավելի շուտ մի սեղմ ծրագիր կ ընդարձակ ուսումնասիրության՝ Նույնքան փաստալից 

ւու արժեքավոր։ Ուշագրավ է Նաև Աայաթ-Նովայի երգերի հրատարակությանը և ուսումնասիրու-

թյանը Նվիրված համառոտ բիբլիոգրաֆիան (էշ 337—342)։ 

Կան Նաև այլ կարգի Նորույթներ (Նկարազարդում, բնագրերի լուսանկարներ, որոշ ճշգըր-

աումներ և այլն), որոնք Նոր թարմություն են տալիս հատորին։ 

Իր ամրողշությյսմբ, «Սայաթ-Նովա* ժողովածուի ներկա հատորը* սայաթՆովագիտոլթյան 

նվաճումների հանրագումարն է, Նրա վերքին խոսքը, Այստեղ է, որ ավելի քան որևէ այլ հրա՛-

տարակության մեք, ամբողքացված է մեր շռայլաշող Սայաթ-Նովան։ * 

* * 

Հասկանալի է, որ Նման աշխատանքը չէր կարող զերծ լինել նաև որոշ թերություններից և 

Վրիպումներից։ Բացի դրանից, բնականաբար, այն չի կարող ընթերցողների առջև չգնել Նաև 

նորանոր հարցերւ# Ահա այդ կապակցությամբ կցանկանայինք մեր նկատառումները հայտնել։ 

Ինչպես հայտնի է, Մ. Հասրաթյս՚նն իր մեղվաշան ոլ մանրազնին պրպտումնեբի, սուր 

դիտողականության և խորաթափանց կռահումների շնորհիվ, շատ արժեքավոր ճշգրտումներ 

մտցրեց Ս այաթ-Նովայի երգերի վերծանման բնագավառում։ Պիտի նկատել, սակայն, որ այս շնոր-

հակալ աշխատանքը տեղ-տեղ որոշ տարակուսանք Հ հարուցում։ Այսպես, օրինակ, «Բարիթավուր и 

երգում, բնագրի «չունքի իլթիմազ ի ս անում» տողը ներկայացված է աչունքի իլթիմազ ի մ 

անում» ձևով (\էք 15), ոՐը ճիշտ չէ։ Մեր կարծիքն անառարկելի է դառնում, երբ ուշադրու-

թյուն ենք դարձնում երգի հանգավորման բարդ կառուցվածքի վրա։ Նկատված է, որ այգ 

երգը բաղկացած է հինգ հիմնական մասից (հատածից), ամեն մասում1 հինգ տուն։ Ըստ որում, 

հեղինակը հետևողականորեն, ծա յրից-ծայր այդ ծավալուն ոտանավորը պահել է հանդային 

ուժեղ կապակցությունների մեք։ Գրանցից մեզ համար ուշագրավ է նշված հինգ հիմնական մա-

սերը միմյանց հետ շաղկապող «...ազ ի ս անում» բարդ հանգը։ Ահա համապատասխան տո-

ղերը բոլոր հինդ մասերից. 

ա՛, էտ խիալով Նազ ի ս անում••• 

բ. Բարակ ձենով սաղ ի ս անում... 

գ• Հալբաթ մահիս հաղ ի ս անում... 

դ. Չ ունքի իլթիմազ ի ս անում••• 

ե» Գլուխըտ փիանդազ ի ս անում••• 

Ինչպե՛ս կարելի է այս զրնգուն ու շողշողուն հանգավորումը խախտել վերոհիշյալ տողե-

րից չորրորդում * ի ս » - ր դարձնելով « ի « » : 

Նույն բանաստեղծության մեք, Նույն եղանակով տեղ է գտել մի ուրիշ անզգուշություն։ 

հոսքը վերաբերում է բնագրի երկրորդ հատվածի չորրորդ տան *գոլ լ ա տարով» տողին, որը 

ներկա յա ցված է «դու լ ա ս տարով» ձևով' համապատասխան Նշումով (էք 235)։ Վերցնենք տվյալ• 
տունն ամբողջապես. 

Գամ ու գովրան իս համաշա, 

Գաս տա ֊գաս տա մազըտ I աշա, 

Հաքածըտ զար ու ղումաշ ա• 

Ղումաշ զարով 

Գոլ լաս տարավ, 

Ո՛վ քիզի դու ք։ս թամաշա... (էք 13) 
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Ուշադիր նայելով այս տան բովանդակությանը, այնտեղ նկատում ենք եոակի հակասու-

թյուն՝ մեկը՝ այդ տան ներսում, մեկն այդ տան ու տվյալ երդի մի քև, մեկն էլ՝ նրա և Նա յ ա թ ֊ 

Ъ ո վայ ի երգերի ընդհանուր տգոլ միջև։ Տվյալ տան ներքին հակասությունը հետևյալն է. 

սկզբի տողով երգիչը խոսում է գոզալի մշտաուրախ բնավորության մասին. նա «համաշա» 

«դամ ոլ գովրան է», այսինքն, մշտական «ուրախություն, ուրախ ժամ անաց» (էշ 283)։ Մինչ, 

դրան հակառակ, նոր սրբագրության համաձայն, այդ նույն գոզալը ողջ տարին լաց է լինում, 

• «գոլ լաս տարով»։ Եվ այնքան ձանձրալի է լաց լինում, որ ոչ ոք չի՛ ա սլում նրան տեսնել. 

«Ո՞վ քիզի դու քա թամաշա»։ Իսկ այս վերջին հանգամանքն էլ խիստ հակասական է թե տվյալ 

՜երգի մեջ նկարագրված գոզալի, և թե' Սայաթ-Նովայի մյուս երգերում առկա գեղեցկուհու 

բնութագրին, որովհետև վերջիններումս լաց է լինում ոչ թե դզզալը, այլ նրան տեսնողներն ու 

ինքը՝ երգիչը։ Բացի դրանից, նոր ճշտումի ու կետադրության պատճառով անհասկանալի է նաև 

•նշված տան 4 —5 - ըդ տողերի իմաստը։ Ւ նչ է նշանակում» 

խումաշ զարով 

Գոլ լաս տարով*»» 

Ի՛նչպես կարելի է ղումաշ զարով լաց լիներ Այս ամենը հասկանալի է դաոնում բնագրի 

••նախկին տեսքին վերադառնալով և ճշգրտված կետադրության օգնությամբ. 

Դամ ու գովրան ի и համաշա, 

Դաստա ՛դաստա մազըտ քաշ ա, 

Հաքածըտ զար ո լ ղումաշ ա, 

Ղումաշ զարով, 

Գոլ լա տարովս 

Ով քիզի գու քա թամաշա։ 

Ահա երգչի բուն ասելիքը. գոզալը մշտական ուրախություն է, նրա մ աղերը դա и տա-դաս տա 

•կախ են ընկած, նրա հագինը՝ զար ոլ ղումաշ է, այդ ղումաշն էլ իյր հերթին զարլու է 

(«զայհով» է ) , ուստի ով գնում է նրան տեսնելու (թամաշա)՝ ամբողջ տարին լաց է լինում։ Այս 

ւ բնական տրամադրությունն է իշխում նաև հաջորդ տան մեջ. 

Թամաշա իս, վարթի ռանգ իս, 

Ծով տեսած օսկու մ ահ անդ իս, 

Սւ՚յնթոլր ու քամանչա, չանգ իս՝ 

Բարակ ձենով սազ իս ան՛ում, 

յա ր, ամա ն.., 

Այստեղ էլ աղջիկը երգ ո լ ոլրախոլթյոմ։ է և այն էլ մի ամբողջ նվագախումբ՝ իր երգչու-

՛հով. իսկական զմայլանք ու «թամաշա»։ 

Քննվող երգում վերանայման կարիք ունեն նաև « չ ի ՛ մ ա ն աս իմ» տողի հրատարակողի 

•կողմից ընդգծված բառերը։ ճիշտ է, ցույց են տրված պարսկերենից համապատասխան իմաս-

տավոր բառեր («ինչ ես ասեմ»), բայց և այնպես Գ. Ախվերդյանն է այս հարցում ճիշտ եղել՝ 

այդ տողը վերծանելով որպես, «չ/: մ ան ասի մ»։ Ապացուցելու համար ուշադրություն դարձնենք 

հետևյալ հանգամանքի վրա։ Այդ երգը հորինված է շղթա յահ արում ով (զինջիրլամա), ըստ 

որում, շղթա յահ արմ ամբ փոխանցվող բս՚ոերը ոչ թե այլիմաստ, այլ նույնիմաստ բառեր են* 

Հ) րին ակ. 

էտ կըրակըն շաղ մի անի, 

9աո շուռ արի»,. 
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Ցարըն Նազով հո թիս հ ա ն ի ց . 

Հ ա ն ա ծ ձառ է... 

Էտ ի՛նչ թավուր p u i f i իս անում, 

Բանբտ բանդ Է..ք 

Պ՚իղ անիս ձուցիտ SnnlibilbC, 

Ն ը ո ի դ օսկով... 

Այստեղ օգտագործված բոլոր կասրղ բառերը «չաղ» — «չաղ», «հանից» — «հանած*, 

«բան»֊«բանըտ». «նըռնեմեն»— «նըռիդ»... նույն իմաստն ունենալուց բացի, նաև նույն ար-

մատն ունեն։ Հեղինակի համար այս հատկանիշներն են եղել որոշիչը, Եվ եթե մի երկու դեպ-

բում նա, այդ երկար խաղի մեք, չի դտել պատշաճ բառեր, ապա վերցրել Է այլ, բայց նորից 

Նույն իմաստն ունեցող բառեր, 

Այժմ դանք Ներկ,и հրատարակությամբ առա շար կված վիճելի տողերին. 

Ծոլցիտ մեչըն չայիր չիման. 

Չ ի ՛ մսւն ասիմ... 

Ըստ կանոնի, պիտի այստեղ հանդիպող «չայիր չիման»» և «Չի՛ ման» բառերը նաև իմաս-

՛տային Նույնություն ունենային։ Ս'ինչդ եռ հենց իր Մ. Հասրաթ յան ի համաձայն «չայիր չի-

ւկբն» Նշանակում Է «սիզավետ դաշտ, մարդագետին», իսկ «չի՛ ման»֊ըճ «ինչ ես»։ Անհամ ա» 

պատասխան ությունն ակնհայտ Հւ 

Առանձին բառերի բացատրությունից կասկածելի Է «խաթու խալ» հասկացողության մեկ-

նաբանությունը։ Մեծարդո Մ. Հասրաթյանը ճիշտ Է, երբ դրում Է. «Խւսթուխալ — գեղեցիկ դի-

մագիծ», բայց չի համոզում, երբ դրան հակառակ, նաև հետևյալն Է ասում. «Խաթու—օձի կամ 

ռնգեղջյուրի եղջյուրը. «Յիս քիզանից չիմ հիռանա, թեդուզ դուրս գա խաթու խալըտ (13)—ես 

բ՛եզանթց ձեռք չեմ բաշի։ թեկուզ կերպարանքից զրկվես, գուցե և թեկուզ օձի պոզեր հանես, 

օձի) եղջյուրի պես նշան (խալ) դուս գա ճակատիդ (վւոխաբ. չարությամբ լցվեսի (Էէ 291). 

Բայց չէ' որ երգչի սիրուհին ի ձնե ւունի այդ «խաթու խալը» և Նա գերող է Նաև հենց այդ 

հհխաթու խալով»։ Բանաստեղծը մտահոգված կ, որ անգամ «նամ» (խոնավություն ) չկպչի այԴ 

բարեմասնությանը. 

Պ՚ըլոլխըս։ պահելով արա՝ նամ չը դիբչի խաթու խալիտ... (էջ 1?) 

Երկու դեպքումն էլ Սայաթ-Նովան «խաթու խալ» ասելով հասկանում է Նույն միտքը, 

ուստի և այդ Նույն դարձվածքը տարբեր ձևով բացատրելու հարկ չկա, մանավանդ, ՛որ Նոր մեկ՛ 

նա բ անւոլթյան միջոցով բանաստեղծին վերագրվում Է իրեն ոչ սազական կոպտություն՝ իր պաշ-

տած գոզալի) Նկատմամբ։ 

ճիշտ այդպիսի մի ծանր խոսք Էլ առկա Է Մ. Հասրաթ յանի առաշաբանում, ոլր Նա հան-

գում Է «այն եզրակացության, որը երգչի սիրո օբյեկտն Է հրաժարվել նրանից կամ 1|ПшБк|П|| 

Я ш ս ա г ա կ ո ա մ կ ի հ ա ն դ ո ւ գ ն ս ի ր ա հ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը , , մ ա տ ն ե լ Ու քշել է ա վ ե լ պ ա լ ա տ ի ց (Էջ X X I X , 

ընդգծումները մերն են — Ա. Մ»)է 

Մեր առարկությունն ընդգծվածի դեմ Է։ Մանավանդ, որ ինքը, Մ. Հասրաթյանը իրավա-

ցիորեն դրում Է. «Սակայն ուշադիր հետևելով հատկապես 1754—1758 թթ. գրված հայերեն խա-

ղերի անմիջականությանը, կասկած չի մնում, որ երգչի «Նազանի յարը» ոչ միայն իրազեկ Էր 

Նրա բուռն սիրույն, այլև բաժանում Է այդ սերը» (Էջ X X X ) , Եթե սիրուհին բաժանել Է երգչի 

սերը, ե ի ա ք ր ա ժ ա ն ե լ է , ապա ինչպե՛ս Է, որ նա դրանից հետո միայն « կ ո ս ւ հ ե լ ո վ հ ա ս ա ր ա կ 

ո ա մ կ ի հ ա ն դ ո ւ գ ն ս ի ր ա հ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը , մսւտնեւ ու քշել է տ վ ե լ պ ա լ ա տ ի ց » : 

Բ՛վում Է, թե համոզիչ չէ Նաև «Այբըբիմըն կարթացիլ իմ դասեդաս,..» երգի երկրորդ 

տողին Մ. Հասրաթ յանի տված բացատրությունը։ Նախորդ հրատարակությունների մեջ այգ 

յոողն ունեցել է հետևյալ՝ ճիշտ տեսքը. 

Հասա ոաՀ, հասա ջէ, հասա սէ... 
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Որը հավանաբար նշանակում է, թե հեղինակը, Հայոց այբուբենը կարդալով, Հասել է աՌա, 

աՋ» և *Ս» տառերին (իմա՝ aj?», *Ռ», *Ս»)։ Մ• Հասրաթյանր նկատի ունենալով այդ երդում 

աոկա նաև. մի ուրիշ տվյալ (wU այաթ՚Նովա, տարիտ է[ավ քառասուն»յ, ձգտում է նշված տա» 

ռերի օգնությամբ որոշել բանաստեղծի ծննդյան թվականը։ Բայց քանի որ այդ տառերի թվա-

բանական գումարր բոլորովին չի Համընկնում ընդունելի որևէ Քվականի Հետ, ուստի նա են-

թադրում է, թե աՌՀՍ» տվյալի փոխարեն նախապես պիտի եղած լիներ աՌՉԾԷ», որը սակայն չի 

ապացուցված, ուստի և գեթ մեղ չի համ ողում ։ 

Այժմ մի այլ Հարցի մասինւ Գ. Ախվերդյանր, նախքան Սայաթ-Նովայի ինքնադիր դավթա-

րին Հանդիպելը, դրի էր առել ու Հավաքել աշուղական շատ երդեր, այդ թվում նաև մի քանի 

երգ՝ Սայաթ-Նովայից։ Հետագայում, երր նա ձեռքի տակ ունեցավ Սայաթ-Նովայի դավթարը, 

իր Հավաքած վերոհիշյալ մի քանի երդերր Համեմատեց Դավթարում գտնվող Համապատաս-

խան բնագրերի հետ, տեսավ նրանց խիստ աղավաղված լինելը և հրատարակության ժամանակ 

դրանք հաշվի չառավ։ Բարեբախտաբար այդ դրի առնված երդերը Գ. Ախվերդյանի հավաքած 

հարյուրավոր այլ երդերի Հետ, պահպանվել և հասել են մեզ։ Տարիներ առաջ այգ նյութերի մե? 

մենք հանդիպեցինք Սայաթ-Նովայի մի բոլորովին անտիպ երդին՝ <( Բլբուլի պես ձայն է տա — 

լիստԳելն ու չորանն.»,а առակի մի՛ նոր տարբերակին և տպագրված մի թերի երդի կորած 

հատվածին, որոնք և ներկայացրինք հրատարակության (աոաջինը՝ Մատենադարանի դիտական 

նյութերի ժողովածու М 1-ում, իսկ երկրորդն ու երրորդը՝ ՀՍՍՌ ԳԱ֊ի «Տեղեկագրիյ> 1947 թ. 

.V 5֊ում)ւ Իր հրատարակություններում մեծարգո Մ. Հասրաթյանն անտեսել է դրանք, առա-

ջինի մասին գրելով, «կատեգորիկ կերպով մերժում ենք Սայաթ-Նովայի ժառանգության հետ 

կապելը»՝», իսկ մյուսների մասին որևէ նշում շի կատարում, Հավանաբար, ծանոթ չլինելով 

նրանց պատմությանրէ Առավելագույն դեպքում այդ վերաբերմունքը կարելի Է Համարել գի-

տական խստության արդյունք, բայց դա տվյալ դեպքում չափազանցված Է, մանավանդ որ այդ 

խստությունը Հեշտությամբ Է իր դռները բացել այնպիսի բանահավաքների առջև, որոնք ավելի 

ուշ են հրապարակ եկել, քան Գ. Ախվերդյանր և նրա բանավոր աղբյուր աշուղ Բանդին։ Ավելին, 

գործն այնտեղ Է Հասել, որ ժողովածուի մեջ են մտել (մասամբ երգչի ինքնագրով Հասած 

բնագրերի շարքում, մասամբ Էլ Հավելվածի մեջ) Գ, Թարվերդյանի ներկայացրած մի քանի 

երգերը$ 

Կարծում ենք լավ կլիներ, եթե չանտեսվեր նաև մեր Հրատարակած մլուս Հատվածը։ Խոսքը 

աՒաքավուր իս....յ> բառերով սկսվող թերի երդի մի անտիպ Հատվաձի մասին Էճ դարձյալ երե-

վան եկած Գ. Ախվերդյանի Դավթարում։ Նա կարող էր չՀամյսձայնվել մեր վերակազմած բնա-

դրի Հետ, սակայն, նա այդ նորաՀայտ Հատվածից, անպայման պիտի վերցներ Հետևյալ տողե-

րը, որոնք չեն եղել նրա նախընտրած նյութերում։ 

ՂաՐդը էն ամսին բաց կուլի, որ կու տանին դիմաց խեչը, 

Քանի որ գուզէ չրմըշկի՝ պէտկական է վարդի չէչր, 

Քիզ օսկէ ամբարչա պիտի, մի' նրստի պղրնձի մէչը, 

Նով ջասսյՀիր, անգին ալմազ, եա ր, քոլ արիւը կոլ սիրիս։ 

Անպայման ենք ասում, որովհետև Մ. Հասրաթ յանի վերակազմած բնագիրը 4 տնանոց է 

(էջ 71), մինչ Սայաթ-Նովան նման երդերր, որպես կանոն, կառուցում է 5-ական տներով,լ Այս 

տան օգնությամբ վերականգնվող երգն առավել լիարժեք տեսք կստանարг 

Մ. Հասրաթ յանի աՍայաթ-Նովաр ժողովածուում կան նաև մի քանի այնպիսի ուդդնլի 

խնդիրներ, որոնք ավանդաբար են փոխանցվել այդ ժողովածուինг Ղ՛րան ցից մեկն է 

Սայաթ-Նովայի որոշ երգերի (մասնակի կամ ամբողջական) սխալ տողատման 

հարցը։ Ոլրախոլթյամբ պիտի արձանագրենք, որ այս Հատորում մեր նկատի ունեցած 

երդերից մեկն արդեն վերանայված է։ Խոսքը «3 ի и քու ղիմաթըն չիմ գիդի..՛» երգի 

(էջ 23 J մասին է։ Դեռ Գ. Ախվերդյանից սկսած մինչև Մ• Հասրաթ յանի Հրատարակած նա-

խավերջին ժողովածուն, քառատող տներով կառուցված այս երդի առաջին տունը ներկայաց-

ված էր երկու տողով։ Այժմ, առաջին անգամ, միանգամայն իրավացիորեն, Մ. Հասրաթ-

յանը ճշտել է այգ թերին առաջին տունն էլ չորս տող դարձնելով$ Պիտի ցավել միայն, 

որ նույն սկզբունքով նա չի վերանայել йԿիսամուրազ մի սըպանի...» երգը (էջ 62)։ Վեր-

ջինիս սխալ տողատումը դալիս է ոչ թե Գ. Ախվերդյանից, որին ծանոթ չէր այդ երգը, այլ 

Գ. Ասա տուրից։ Ամբողջապես քառատող տներով կառուցված այս երդի տեսքն ոլ բանաստեղ-

ծական ձևը խաթարված է նրա առաջին տան ոչ ճիշտ տողատման պատճառով• 
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Կիսամուրազ մի и ը պան ի, չուն թի արիր սեր, Նազանի. 

P՝b քիզ ավել յադ յար սիրիմ, ու մրրես չանիմ խեր, նազանի։ 

Նման դեպքերում մասնագետներն առաջնորդվում են լոկ այն սկզբունքով, որ տվյալ տան 

• մեք նրանք գտնում եԼ Հանգավորված ոչ թե չորս տող, այլ երկոս PuJjg նրանք սխալվում են, 

r-իովհետև հաշվի չեն առնում երգի մնացած տները՝ բաղկացած ոչ թե 2-ական, այլ Հ՛ական 

կանոնավոր տոզերիցլ Այսպիսի դեպքերում մենք գործ ունենք աշուղական այն եր՛գերի հետ, 

որոնց սկզբի տների միայն երկրորդ և չորրորդ տողերն են հանգավորված։ Ինքը, Սայաթ-Նովան 

Էլ նման շատ երգեր ունի, որոնք ճիշտ են տողատված։ Ղրանցից են, օրինակ, *Արի ինձ ան գաճ 

կալ...» (Էջ 28), «Գոլն Էն հուրին ի։,...я (Էջ 29), ակշիցն վառ կրրակ Է...» (Էշ 30) և այլն« Ուստի 

մեր նկատի առած այս երգի սկզբի տունն Էլ պիտի տողատվեր նրանց նման, այսպես. 

կիսամուրազ մի սըպանի, 

Չ-ոէնբի արիր սեր, նազանի. 

Թև քիզ ավել յադ յար սիրիմ, 

Ումբրես չսփիմ խեր, նազանի։ 

Անհրաժեշտ Է նաև. հաջորդ տների 4-րդ տողերը առաջ շարժել դեպի մյուս տողերի բնագի-

՛ծը և չշարել ներսով, ինչպես արված Է մինչև հիմաւ 

Մասնակի վերասէողաաման կարիք ունի նաև օԹեգուզ քոլ քաշըն...» երգր (Էջ 59)% Այգ 

երգում առկա Է երեք անգամ կրկնվող մի դուզ ատող, որը Մ. Հասրաթ յանի կողմից միաձուլ-

ված Է մի աուլի մեջ. 

Յար, չիմի տա, չիմ հիռացնի քիզ քու յարեմեն, բարեբարեմեն։ 

Այս հարցում ավելի ճիշտ Է եղել Ղ. Ախվևրդյանը՝ в յարեմեն о բառի հետ հանգ կազմող 

Ծբարեբարեմեն» բառը դարձնելով առանձին տող։ Այդպես են վարվել նաև հետագայում այդ 

ձևը պահպան՛ող մյուս հրատարակիչները։ \J>յդպևи պիտի տողատել նաև ա յժմ$ Միայն թե 

անհրաժեշտ Է, լոկ գեղեցկության համար, «բարեբարեմեն» բառը դնել ոչ թե նախորդ բառի 

վերջավորությանը զոլգրնթաց, ինչպես արել են Գ. Ախվերդյանն ու ուրիշները, այլ այդ տողի 

կենտրոնում. 

Յար, չիմի տա, չիմ հիռացնի քիզ քոլ յարեմեն, 

Բարերարեմ են t 

Ղ. Ախվերդյանը, որ զարմանալի հմտություն Է ցուցաբերել Աայաթ-Նովայի երգերը տո-

ղատելիս և տնատելիս, մասնակի սխալ Է թույլ տվել նաև «Բըլբուլի հիդ...» երգի (Էջ 8) կրկնա-

կը տողատելիս, որն ուժի մեջ Է մինչև օրս. 

Չկա քիղի նման, չկա քիղի նման• 

г^л նման, քիզ նման.—• 

Ղուն ի и աննմաՆւ 

Առավել ճիշտ կլիներ այս կրկնակը տողատել հետևյալ ձևով (դուրս թողնելով ամեն տան 

-մեջ 2 անգամ հանդիպող գձիկը (—), որպիսիները իզուր են նաև մյուս երգերում). 

Չկա քիղի նման. 

Չկա քիզի նման. 

Քիզ նման, 

՛քիզ նման. 

Ղ՛ուն իս աննմանէ 

Այդ եղանակով վերանայման կարիք ունի նաև «Խըմեցոլր ձեռիտ թասեմ են..,» երգի (Էջ 

•47) կրկնակը» 
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Ինչպես նկատված է, Սայաթ-Նովան այն հազվադեպ Հեղինակներից է, որ դրել կ նաև ժո-

ղովրդական ջանգյուլումների նմանությամբ երգեր, որոնց աոաջին, երկրորդ և ԼոՐՐ"Րդ տողե-

րր, սովորաբար, միևնույն Հանդն են ունենում, իսկ երրորդ տողն ան Հանգ է լինում (տե՛ս էջ 

73—74ի Այս ձեր Սայաթ-Նովայի մոա Հանդիպում է նաև մի ուրիշ երգի մեջ, մի քիչ ավելի 

մշակված (էջ ? / — Քառյակն այստեղ Հասցված է վեցյակի, ուր ր ո չ ՚ ՚ բ ս. ո ղերն ունեն նու։\ 

Հանգը, բացի նախավերջին տողից, որն անՀւսնգ է (աոաջին տան մեջ առկա է չգիտակցված 

Հանգավորում)։ Տպագրման ժամանակ այս նրբությունը լի նկատվել, այդ պս:՚ոճաոով էլ 5 և 

6-րդ տողերր դիտվել են որպես մի տող։ Ուստի նշված երգի մեջ գտնվող բոլոր 5 տներն էլ 

պիտի այդ -Առումով վերս։տող ատվեն Հետևյալ ձևով• « 

Յիս կանչում իմ լա Է անին , 

Բադեշխանեն լալ անին» 

Վայ թե Հասրաթետ միռնիմ, 

Րլբուլ լիզոլս լալ անին. 

Գոստիրրս Հիռոլ կանգնին, 

3ադիրրն դաե լալ անին։. 

Այս տողատումր միաժամանակ օգնում է տեսնելու, թե ինչպես Սայաթ-Նովան ստեղծա-

գործաբար է մոտեցել ժողովրդական խաղիկներին և ստեղծել նոր ձևի խաղիկներ։ 

Առանձին ուշադրության արժանի է սՔանի վուր ջան իմ...о երդի (էջ 44) տողատման Հար-

ցրւ Հեղինակը նշում է, որ այն գրված կ Նաղաշ Հովնա թանի «Թաս իրն չինի», այսինքն <r Նըստիմք 

ի մեջլիս» երգի Հանգով։ Նաղաշ Հովնաթանի նշված երգի առանձնաՀատկությոլնր, այս առու-

մով, կայանում է նրանում, որ նրա ամեն մի աոդր բաժանվում է 3 մասի՝ ուժեղ Հատածներով։ 

Սայաթ-Նովան խորացնում է այդ հատածն այն աստիճանի, որ վերջիններս էլ ճ ա ձ գ ս ւ վ ո ա ւ մ է . 

Քանի վուր ջան իմ. յա՛ր, քե ղուրբան իմ. արա ի նչ անիս 

Արտասունք անիմ, շատ հոգուց Հան իմ,— յա ր, զադ ետ տանիմt 

Ասիր, в ջեյրան իմ», թուզ քի սե՛յր անիմ, յա ր, մըտիկ անիմ։ 

Մ ո ил բաղչեն նազով, քիզ գովիմ սազով, յա ր, իլթիմազով... 

Անկախ ամեն ինչից, այս տ՛ողերի ներսում գտնվող ներդաշն ու արվեստավոր Հանդավորու-

մր պահանջում է արդեն նոր վերաբերմունք և նոր տողատում։ Բացի դրանից, Սայաթ-Նովան իր 

ամբողջ երգը հորինել է, հանգավորման առումով, ոչ թե րսա Նաղաշ Հովնա թան ի երգի տների, 

այլ նրանց կրկնակի, ռրր նույնպես տողատվում է կարճ տողերով. 

Թասերրն չինի, 

Կարմիր դինի, 

Ձեզ անուշ լինի։ 

Ուստի Սայաթ-Նովայի երգր պիտի տողատվի րստ իր Հանգավորման, որով առավել Հստակ 

կերևա նրա ստեղծագործական առանձնահատկությունը: Ահա այդ երգր% նոր տողատումով• 

ԷՍՊԵՍ ԱՐՈԻԹԻՆԻ ԱՍԱ'Ո\ «ԹԱՈԻՐԸՆ ԶԻՆԻ» ԽԱ՛ԼԻ Հ ԱՆԳՈ ԻՄ, 

ՄԱՅԻՍԻ 2 - Ի Ն , ՔՐՈՆԻԿՈՆԻ 4 4 5 - Ի Ն 

Քանի վուր ջան իմ, Ասիր. 9Ջեյրան իմ», 

Յա՛ր, քի ղուրբան իմ, Թուզ քի սե՛յր անիմ, 

Աբա ի՛նչ անիմ. Յա՛ր, մըտիկ անիմ. 

Արտասունք անիմ, Մո՛ւտ բաղչեն նազով, . 

Շատ հոգուց հան իմ, Ք / ՚ զ գովիմ սազով, 

Յա ր, դա դես, տանիմ-» Յա' ր, իլթիմազով՛յ 
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Մազիրրտ դաստա, 

Պըռոշըտ փըստա, 

Հեյրանի վախտ է. 

Եկ գրնանք չուրն ք 

Վուր հասն ինք դոլրն, 

Հեյրանի վախտ է. 

բըլբ"4ըն Վարթին, 

Վ արթըն բադաթին, 

Սեյր ան ի վախտ է. 

Մ ո սո բաղչեն նազով, 

Քիզ դովիմ սազով, 

Յա՛ր, իլթիմազովւ 

Պատվական շինած, 

Նրման նըմանած 

Լեյլոլ դի դարին. 

Տա ր, ոլշկըս գընացճ 

Մազիրրտ մրնաք 

Վրա մուհաջարին. 

ոաղըն զարթարած , 

Թըլքւուլըն քրնած 

Վար թի սա շարին. 

ՄԻ' ա բաղչեն նազով, 

Փիղ դովիմ սազով. 

Յա՛ր, իլթիմազովւ 

О ուռ գանք համ դամ ով. 

3իրդնային նամով 

Թոլփըն րացվիլ է. 

Խաղ կանչինք հանդով, 

կալեքն ռանգով, 

Վ արթըն բացվի լ է. 

Սուսան սրմբուլով, 

Ղարիբ բբլբուլով 

Բաղըն լբցվիլ к* 

Մ ո' ւտ բաղչեն նազով, 

Քիզ գովիմ սազով, 

Յա'ր, իլթիմազովւ 

Հա քիլ իս ատլաս, 

Թոլրլու զար ու խասճ 

Սալրոլ դալ բովուն. 

Զեռիտ ունիս թաս, 

Լրցնիս ինձի տաս, 

Ղուրբան իմ քովաձ. 

Թաք դու բաղչեն գաս% 

Անիս մասնե-մաս 

Քոլ Սայաթ-Նովուն. 

Մո' ւտ բաղչեն նազով, 

Քիզ գովիմ սազով, 

Յա'ր, իլթիմազովւ 

Գեռ Դ. Ախվերդյանից սկսած սովորություն կ • դարձել Սայաթ-Նովայի երդերը հրատապ 

րակել առանց խորագրերի, մինչ հեղինակի ինքնագրում կան նաև խորագրեր.• Այսպես, օրի-

նակ, Դավթարն սկզբնավորող «Դեգիլար, քի Շ սւխաթայի...» երդի խորագիրն է. « է ս 1յիւ|անի 

Ա ր ո ւ ր ի նի ա ս ա ծ է » * Դավթարի 6-րդ Լջու մ գտնվող խաղի խորագիրն է. օ ՚ էս ի լան ի Արութիոի 

ա ս ա ծ է » : «Շատ սիրուն իս...» երգի համար խորագիր Հ դրված այդ երգի առաշին տողի 

առաջին կեսը, իսկ «Անգաճ արա...л երդի համար՝ այդ երգի 2 տողը լ Երգիչը երբեմն էլ խո* 

րագրի բառերը զետեղել է ոչ թե համապատասխան տեղում, այլ երգի կողքերին, լուսանցքներ 

րում, հավանաբար տեղ շահելու նպատակով (առհասարակ նկատելի է Դավթարում ստեղի սղու-

թյան» հարցր)։ Այսպես, օրինակ, «Առանց քեզ ինչ կոնիմ...» երգի (էջ 115) խորագրի մեկ 

բառը («Արոլթինի») զետեղված է ձախ լուսանցքում, մեկը (((յարանա)) )՝ աջ, իսկ երկուսր. 

(вղափիա-լավ»У ներքևում։ Պարզ է, որ այս ամբողջը պիտի խմբվեր և դրվեր երգի սկզբում 

որպես խ՛որագիր։ Մինչ այդպես չի արված։ Դավթարից բոլոր օգտվողներն էլ դրանք վերծանել 

են և փոխանակ դնելու համապատասխան երգերի սկզբի մասերում, զետեղել են բնագրերի 

վերջերում, որպես յուրատեսակ ծանոթագրություններt Անշուշտ, շատ ավելի խոսուն կլինեին, 

օրինակ, նմաններից «էս Արութինի ասած է խալի վբրա յարանա 9 (էջ 138), «էս ղափիան Արու-

թինի\ ասած էճ ռաղիփի կողմից յարին խլելու (փախցնելոլ) ւ(բա» (էջ 203) և ուրիշները, հիշեց-

նելով, ասենք, Նաղաշ Հովնաթանի «Տաղ ի վերայ Գուրջստանայ գօ զալն երին ի Նաղաշ Յով-

նաթանէ ասացեալ», «Տաղ ի վերայ մածունի...» խորագրերը, միաժամանակ ցույց տալով զար-

գացման երանգներլ Կարծում ենք, որ հետագայում պիտի մտածել այս ուղղությամբէ 

Ցանկալի կլիներճ ծանոթագրությունների համար առանձնացված բավականին ծավալուն 

բաժնում առհասարակ գտնել զուսպ տեղեկություններ, թե որ երգը ինչ աղբյուրից և նրա որ 

Էջից Է առնված, դա մեծապես կօգներ նրանց ուսումնասիրության գործին t 

Այժմ երկու փաստ, որոնց վրա կցանկանայինք հրավիրել նաև ուրիշների ուշադրությունըt 

ա) Սայաթ-Նովայի «Պատկիրքըտ ղալամով քաշած...» երգի (Էջ 7) երկրորդ տան մեջ առկա, 

Է հետևյալ տողը. 

Յիփ մըտնում իս մեջլիսումըն, շ ա ն գ շուխի-շսւրանգ իս ա ն ո ւ մ . . . 



Չնայած այս տողի ընդգծված բառերն աոանձին-աոանձին բացատրված են, բայց նրանց 

ամբողջությունը յրիվ շի Հասկացվում, Ինչո՛ւ է հեղինակն օտար բառերով ասել իր մ ի արը, երբ 

Նման սիստեմով չի դրված այդ երդը, Այս առումով ուշագրավ Հ մի այլ երգչի (համբար) Հետև-

յսղ մասամբ աղավաղված քառյակը, ուր կա նման մի այլ դարձվածք. 

Ջ ան ան ր ն բիր ջանալն շի ջանի 

Ս ան ան ոլչտի թասՆի ֆռանգ խամ ար. 

Շ ո ւ խ ի fin Ա Ր ՀՈւ|սի 7ւսն<յն մսւ նսւ սի նատր, 

Խօյ գէյսրն, գուլի րայնգ օլսն իյեք ըռայնր.... 

• 1 (Մատենադարան, Ջեռ. M 8741, թերթ 8ր) 

Այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, «Շուխի շանգէ-ը հանելուկային իմաստ ունի, Նրա լուծու-

մը, հավանաբար, կօգնի նաև Սայաթ-Նովայի վերոհիշյալ տողի բացատրությանը, 

ր) Սայաթ-Նովայի երգերում այնքան առատորեն օգտագործված «խար» րաոը՝ «փուշ», 

«վնասատու միջատ», «ստոր» իմաստներից բացի, հավանաբար, նաև այլ առումով է օգտա-

գործվածI Օրինակ, հետևյալ տան մեք այն ավելի շուտ «վարդի» համազոր հասկացողություն է, 

քան «փշի», «միքատի» կամ «ստորի»• 

Ման իմ գա/ի դիլդարի հիդ, 

Վունց զարիր րր/բոլլ խարի հիդ, 

Դու վարթի հիդ, յիս յարի հիդ, 

Դու մի լաց լի, յիս իմ լալու... ( կ 19) 

Այստեղ երգչի համար «դիլղարը» (սիրուհին, գերողը) նույնն С ինչ ս՛ոխակի համար խարը, 

Հետևապես և վարդը, ՛որի միտքն այդպես կ հենց բացված կ երրորդ տան մեջ. 

Դու t}iurn|i հիդ, յիս jturh Հիդ՛»» 

Ուստի այս երգում «խար»-ր համազոր կ «վարդ» հասկացողությանը, 

Այս առումով վերին աստիճանի ուշագրավ է Մատենադարանի Л$ 1256 ձեռագրում Հանդի-

պող Հիշատակարանի Հետևյալ Հա տված ը՝ գրված 1294 թվականին, որի վրա մեր ուշադրու-

թյունը Հրավիրեց Մատենադարանի գիտաշխատող Ա. Մաթևոսյանը$ 

«Մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ, որք զուարճանա յք յայսմ բուրաստանի, որ է համակա լոյս ել 

ծաղիկ լուսերանգ, ր ա է յ մ ա խ ա ւ փ և յարվւթիթ ծառ, անծայրանայի տունկ և ճոլղս ունելով բարձ-

րածայրելJtt 

Արդյո՛ք «բազմախաբի» չի" Նշանակում «բազմակոկոն», aբազմաբողբոջ», Բայց ավելի լավ 

է սպասել առավել Հիմնավորված բացատրության լ 

Վերջացնելով մեր խոսքը, Հույս ունենք, որ մեծարգո և հմուտ սայաթնովագետ Մ. Հասրաթ-

յանը, իր ինքնատիպ և ինքնաստեղծ «Սայաթ-Նովա»-ի Հաջորդ Հրատարակության ժամանակ 

Հաշվի կառնի վերոՀիշյալ դիտողություններն ու առաջարկները* ընթերցողի սեղանին դնելով 

առավել անթերի մի գործւ Մանավանդ, որ այն լինելու Է Սայաթ-Նովայի pnjnr երգերն ընդ» 

Գրկող մի այնպիսի Հատոր, որը, անկախ Հետագայում սպասվող ակադեմիական Հրատարակու-

թյունից, իր Հավերժական տեղր պիտի ունենա սայաթնովագիտոլթյան անդաստանում, որպես 

Նրա եզակի նվաճումներից մեկը, 

Ա Ս . Մ Ն Ա 8 Ա Կ Ա Ն Յ Ա Ն 


